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Ondersteuning die onze school biedt in de ontwikkeling van uw kind 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolondersteuningsprofiel 
 
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen 
samen om dit voor elke leerling zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van 
de ondersteuning die onze school aan kinderen kan bieden. Vooral als het gaat om specifieke 
ondersteuningsbehoeften. 
Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van 
het kind blijken.  
 
    

 
       Contactpersoon 
 
De taak om ouders te betrekken bij de 
ondersteuning van de leerling ligt bij: 

• De leerkracht 
• De intern begeleider 
• De zorgcoördinator 

 
  Voorzieningen  
 
Op onze school zijn de volgende voorzieningen: 

• Pedagogische coaching 
• Didactische coaching 
• Onderwijszorggroep 
• SO Opmaat 
• BSO plus 
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
• Fysiotherapie (extern) 

 
 Specialisten  

• Gedrag/sociale vaardigheden specialist 
• Orthopedagoog/gedragswetenschapper 
• Dyslexiespecialist 
• Taal-/leesspecialist 
• Jonge Kind specialist 

 
Via het samenwerkingsverband, bestuur of derden 
• Consulent Passend onderwijs 
• Meer- en hoogbegaafdenspecialist 
• NT2-specialist/Nieuwkomers 
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 Onderwijsaanbod  

• Dyslexie 
• Executieve functies 
• Motorische/fysieke ontwikkeling 
• Sociaal emotionele ontwikkeling 
• Spraak/taal 
• Compacten en verrijken 
• Preventieve signalering van leer-, groei- 

en opvoedproblemen 
• Preventieve signalering leesproblemen 



 
 
 
 

 
 
 

Onze visie op ondersteuning 
Wij realiseren waar mogelijk onderwijs voor 
leerlingen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt 
hierbij is dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen 
naar hun eigen mogelijkheden. Het is van belang 
dat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
tijdig in kaart worden gebracht. Er wordt bij 
passend onderwijs gekeken naar de 
mogelijkheden van de leerling, maar ook naar de 
mogelijkheden van de school. 
Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig 
heeft dan de school vanuit eigen middelen kan 
bieden wordt er gezocht naar een passende 
oplossing. 
Dit kan extra ondersteuning op de eigen school 
zijn met behulp van middelen en expertise vanuit 
het samenwerkingsverband. Soms zal er gezocht 
moeten worden naar een andere plek met een 
beter passend aanbod. 

Sterke punten on onze ondersteuning 
• Aanbod voor leerlingen met een minder 

dan gemiddelde intelligentie, m.b.v. 
leerkracht, leerkrachtondersteuner en 
onderwijsassistent 

• Aanbod voor leerlingen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag of problematiek 
m.b.t. motivatie en werkhouding. 

• Aanbod voor leerlingen met ernstige 
lees/spellingsproblemen 

• Ondersteuning bij sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedrag. 

• Intensieve samenwerking met 
jeugdhulpverlenersorganisaties en Jeugd- 
en gezinscoaches. 

• Ondersteuning bij motorische 
problematiek 

Grenzen aan onze ondersteuning 
• Wanneer de veiligheid van de leerling 

zelf, medeleerlingen of personeel in 
gevaar komt. 

• Er sprake is van extreme stapeling van 
problematiek bij de leerling. 

• De zorg van de leerling zeer specifieke 
expertise vraagt, die wij niet kunnen 
bieden en/of inkopen. 

• Als de leerling niet in staat is groepsgewijs 
onderwijs te volgen. 

• Een groepsgrootte van maximaal 15 
leerlingen. Bij groepen waar sprake is van 
meer dan gemiddelde ondersteuning ligt 
deze groepsgrootte op 14. 

Wanneer wij niet aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van een leerling 
kunnen voldoen verwijzen wij naar passende 
gespecialiseerde scholen. Wij kennen dan: 
Speciaal onderwijs voor blinden en 
slechthorenden, Speciaal onderwijs voor 
doven, slechthorenden en voor kinderen met 
ernstige taal- en spraakproblemen. Speciaal 
onderwijs voor kinderen met een lichamelijke 
beperking of zeer moeilijk lerend. 
In een enkel geval zal samen met de ouders 
worden gezocht naar een andere plek met 
een beter passend aanbod. Hierin worden 
school, ouders en leerling ondersteund door 
het samenwerkingsverband. 

Onze ambities en ontwikkeldoelen 
• Bevorderen van de deskundigheid van 

de didactiek. (Opbrengst gericht 
werken) 

• Bevorderen van de deskundigheid m.b.t. 
Leren Denken en Leren en sociaal 
gedrag. 

• Ontwikkelen van praktischer onderwijs. 
• Versterken van deskundigheid in het 

omgaan met leerlingen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag 

• Samenwerken met het reguliere 
onderwijs om terugplaatsing naar het 
reguliere onderwijs te realiseren. 


